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การพฒันาศักยภาพครูด้านการวจิัยปฏบัิติการในช้ันเรียนเพือ่พฒันาการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนมธัยมภูฮังพฒันวทิย์ อาํเภอหนองกงุศรี  จังหวดักาฬสินธ์ุ 

 

เวยีงชยั  ราชฤทธ์ิ* 

 

บทคดัย่อ 

 

 วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการใน

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู  โรงเรียนมัธยมภู

ฮงัพฒันวทิย ์   อาํเภอหนองกงุศรี  จงัหวดักาฬสินธุ์  และเพื่อพฒันาความสามารถของครูใน

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  โดยดาํเนินการพฒันา 2 ระยะ 

คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน เป็นขั้นตอนการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาการพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒัน

วิทย์ อํา เภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  และศึกษาความต้องการในการพัฒนา

ความสามารถของครู ในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

โรงเรียนมธัยมภูฮังพฒันวิทย ์อาํเภอหนองกุงศรี  จงัหวดักาฬสินธุ์ ระยะท่ี  2  พฒันา

คว าม ส าม าร ถ ขอ ง ค รูโร ง เ รี ย นมัธย ม ภูฮัง พัฒ นวิท ย์ ใ นก าร จัดก า ร เ รีย น รู้ด้ว ย

กระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  เป็นการพฒันาความสามารถในการพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ของครูดว้ยการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน และผูส้อนนาํความรู้ไปสู่การปฏิบติั

จริง ในหอ้งเรียน กลุ่มเป้าหมายในการพฒันา คือ ครูผูส้อน จาํนวน 17  คน   โรงเรียนมธัยม

ภูฮังพฒันวิทย ์อาํเภอหนองกุงศรี  จงัหวดักาฬสินธุ์  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  

วเิคราะห์ขอ้มูลใช ้การทดสอบค่า t-test  และโปรแกรมสาํเร็จรูปวเิคราะห์ขอ้มูล  

 ผลการวจิัย  พบว่า  

 1.  สภาพปัจจุบนัปัญหาการพฒันาการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียน พบวา่ 1) ดา้นองคค์วามรู้ความเขา้ใจของครูโรงเรียนจดัอบรมครูใหมี้

ความรู้ในการทาํวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนแต่ครูเห็นว่าความรู้ท่ีมีอยูไ่ม่สามารถนาํมาสู่การ

ปฏิบติัจริงได ้ 2)  ดา้นเวลาสาํหรับการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนครูดาํเนินการทาํนอกเวลา
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การเรียนการสอนตามแผนมีงานประจาํในหนา้ท่ีมาก 3) ดา้นเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์สาํหรับ

การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน มีการอาํนวยความสะดวกในการสร้างส่ือใหบ้ริการดา้นการ

พิมพ์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจัยปฏิบติัการในชั้นเรียน แต่เอกสาร   ตาํรา   วารสาร   

งานวจิยั ท่ีเป็นประโยชนต่์อการทาํวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนยงัไม่เพียงพอ  และ 4) ดา้นการ

ส่งเสริมสนับสนุนจากผู ้บริหารมีการให้เ งินทุนในการเข้าประชุม  อบรม  สัมมนา     

ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั แต่ขาดการนิเทศ

ติดตามเป็นระบบ 

 2. ความตอ้งการในการพฒันาพบว่าครูเคยผ่านการอบรมวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  

ทุกคน แต่ไม่สามารถนาํความรู้มาสู่การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนได ้ จึงทาํให้ครูมีความ

ตอ้งการ เขา้รับการพฒันาทุกคน เน้ือหาตอ้งการคือความรู้ในการทาํวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

โดยเฉพาะการเขียนรายงานการวจิยั และการประเมินผลการแกปั้ญหา การฝึกอบรมควรเป็น

การฝึกปฏิบติั มีรูปแบบท่ีง่ายต่อการเขา้ใจ เวลาควรอยู่ระหว่าง 3 วนั และควรมีผูรู้้ใหก้าร

นิเทศติดตามเป็นระยะ 

 3. ผลพัฒนาความสามารถของครู ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการ วิจยัปฏิบติัการ  พบว่า  1) ค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ความเขา้ใจในการ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนหลงัการพฒันาสูงกว่า

ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   2) ค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติต่อการ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครู หลงัการพฒันา

สูงกว่าก่อนการพฒันาอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) ค่าเฉล่ียของคะแนน

พฤติกรรมในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครู

หลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ี พบว่า 

ครูผู ้สอนท่ีผ่านการพัฒนาสามารถทําการวิจัยปฏิบัติการในชั้ นเรียนได้เสร็จครบทุก

กระบวนการ คิดเป็นร้อยละ100  และคุณภาพของรายงานการทาํการวิจยัปฏิบติัการ             

ในชั้นเรียนส่วนใหญ่มีระดบัคุณภาพสูง คิดเป็นร้อยละ 65.82 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542   (ฉบบัท่ี 2 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 

2545)  หมวด 4  มาตรา 30 ระบุให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถทาํวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม

กบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา  ซ่ึงการวิจยัเป็นทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้เห็นปัญหาและ

วิธีการแก้ไขปัญหา การใช้การวิจัยในการพฒันาการเรียนการสอนจะช่วยให้การเรียน       

การสอนไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการได ้(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคก์ารมหาชน), 2548)  การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยัเป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผูส้อนสามารถทาํวิจัยและ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีนาํไปสู่คุณภาพการเรียนรู้ ดว้ยการศึกษาวเิคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ 

ออกแบบและพฒันาการจดัการเรียนรู้ ทดลองใช ้เกบ็รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ผลการใช้

การจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนนั้น และทาํใหผู้ส้อนสามารถนาํกระบวนการวิจยัมาจดักิจกรรม

ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ ดว้ยการใชเ้ทคนิควธีิท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการวิเคราะห์

ปัญหา สร้างแนวทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา ดาํเนินการตามแนวทางท่ีเลือก และสรุปผล

การแก้ไขปัญหาอนัเป็นการฝึกทักษะ ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการจัดการจากการเผชิญ

สภาพการณ์จริง และปรับประยุกตม์วลประสบการณ์มาใชแ้กไ้ขปัญหา กระบวนการท่ีว่าน้ี

เป็นการนาํการวิจยัเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนนัน่เอง ดงันั้น การวิจยัจึงเป็น

เคร่ืองมือสําคญัท่ีจะช่วยให้การจดัการศึกษาประสบความสําเร็จไดต้ามเป้าหมาย  การวิจยั

เป็นกระบวนการศึกษาหาความรู้และแนวทางปฏิบติั ท่ีนาํไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเช่ือถือ

ได ้ สามารถนาํผลการคน้พบมาแกไ้ขการเรียนรู้หรือตดัสินใจพฒันาการจดัการเรียนรู้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ การวิจยั   จึงเป็นกระบวนการทาํงานอย่างเป็นระบบท่ีทา้ทายครู  ให้แสดง

ความสามารถในการกระตุน้นกัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมตน้ จากความอยากรู้และหา

กลวิธีในการหาคาํตอบ แลว้สรุปหาคาํตอบในการเรียนรู้อย่างมีเหตุผล  หรือแกปั้ญหา      

การเรียนรู้ของนกัเรียนไดอ้ยา่งเป็นระบบการวจิยัปฏิบติัในชั้นเรียนเป็นอีกกระบวนการหน่ึง

ท่ีทาํให้ครูแสวงหาความรู้อนัเป็นความจริง ท่ีเช่ือถือไดใ้นเน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันาการ

จดัการเรียนการสอน  เพื่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนในบริบทของชั้นเรียน ครูเป็น
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นกัวจิยัในชั้นเรียน โดยครูดาํเนินงานการจดัการเรียน การสอนไปพร้อมๆ กบั ทาํการจดัเกบ็

ขอ้มูลตามระบบขอ้มูลท่ีได ้ วางแผนการวิจยัได ้นาํขอ้มูล ท่ีไดม้าวิเคราะห์สรุปผลการวิจยั 

(สุวฒันา  สุวรรณเขตนิยม, 2552) 

  การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน เป็นการบูรณาการวธีิปฏิบติังานกบัการพฒันาความรู้

ท่ีเกิดจากการปฏิบติั เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนดว้ยการวิจยัอนัจะเป็นประโยชน์

ต่อครูและเพื่อนครูในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน เป็นการพฒันาครูและการทาํงาน

ของครู  ไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (Professional Teacher) มากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพราะครูนกัวิจยั

จะมีคุณสมบติัของการเป็นผูแ้สวงหาความรู้ หรือผูเ้รียน (Learner) ในศาสตร์แห่งการสอน

อยา่งต่อเน่ือง และมีชีวิตชีวา จนในท่ีสุด กจ็ะเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจ ท่ีกวา้งขวาง และ

ลึกซ้ึงในศาสตร์และศิลปะแห่งการสอน สามารถท่ีจะสอนนักเรียนให้พฒันากา้วหน้าใน

ดา้นต่างๆ ในหลายบริบท (พิมพนัธ์  เดชะคุปต ์และพเยาว ์ ยนิดีสุข, 2548 ; ทิศนา  แขมมณี, 

2553) จากการศึกษาของไรน์เนอร์  (Reiner, 2008)  ไดท้าํการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน    

โดยการพฒันาการเรียนรู้ในการออกเสียงอ่านของเด็กอนุบาลโดยการใช้ส่ือต่างๆ เป็น

เคร่ืองมือสัญลกัษณ์ในการสร้าง  ซ่ึงผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า  นักเรียนสามารถเรียนรู้

เพิ่มข้ึนดว้ยความกระตือรือร้นและการร่วมกิจกรรมของนักเรียนเป็นไปในทางบวกและ    

ทาบานิคซิเนอร์ และเกนเนธ (Tabachnick;Zeichner;& Kennet, 2009) ไดศึ้กษาเร่ือง 

ความคิดและการกระทาํ : การวิจัยปฏิบัติการในชั้ นเรียนและการพัฒนาการศึกษา

วิทยาศาสตร์  ผลการศึกษา พบว่า การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนมีบทบาทสาํคญัอย่างยิง่ต่อ

การสนบัสนุนวิธีการเปล่ียนแปลงความคิดในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ การวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียนจะช่วยให้ครูสามารถปรับปรุงความเขา้ใจในเร่ืองของความคิดของ

นกัเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ ดงันั้น การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน จึงเป็นงานของครูท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการเรียนรู้  ครูทุกคนจะตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง การวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นกรอบแนวคิดท่ีเป็นแนวทางให้ครูไดใ้ช้พลงัของตนเอง เพื่อทาํ

ความเข้าใจว่าจะต้องทําอย่างไรท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพด้วย

กระบวนการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 ผูว้ิจยัในฐานะผูบ้ริหารโรงเรียนตระหนัก และเห็นความสําคญัในปัญหาได้ร่วม

ประชุมวางแผนกับคณะครูทุกคนในโรงเรียนกาํหนดเป้าหมายแนวทางท่ีจะพฒันาการ
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ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน โดยศึกษาสภาพปัญหาการจัด        

การเรียนรู้ ก่อนวางแผนการทาํงานพบว่า ครูเป็นปัจจยัสําคญัในการท่ีจะพฒันาคุณภาพ      

การเรียนรู้ของผูเ้รียนการจดัการเรียนการสอนของครูส่วนมากเนน้การถ่ายทอดความรู้ดว้ย

การบอก อธิบายเน้ือหาสาระให้แก่ผูเ้รียน  ฝึกให้จาํความรู้มากกว่า การฝึกกระบวนการใน

การแสวงหาความรู้  กิจกรรมการเรียนรู้เช่นน้ีจึงทาํให้ผูเ้รียนขาดความกระตือรือร้นท่ีจะ

เรียนรู้ คณะครูท่ีเขา้ร่วมประชุมสรุปว่า การจะพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ให้สูงข้ึนครูตอ้ง

ปรับเปล่ียนเทคนิควิธีสอน  เนน้การฝึกคิดวิเคราะห์  ฝึกวางการแผน  ฝึกการดาํเนินงานและ

ฝึกหาเหตุผลในการตอบปัญหา การฝึกเช่นน้ีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบซ่ึง

เป็นการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวจิยั   

 เพื่อกระตุน้ให้ครูตระหนกัและเห็นความสําคญัของการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้                 

มีเจตคติท่ีดีต่อการวิจยั และมุ่งมัน่พฒันาความสามารถดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีมี

คุณภาพไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาตนเองเป็น “ครูนกัวิจยั” และกา้วสู่ “ครูมืออาชีพ” อนั

เป็นประโยชนสู์งสุดต่อผูเ้รียน ดงันั้นจึงดาํเนินการพฒันาความสามารถของครูในการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยั เพื่อเป็นการส่งเสริมครูผูส้อนใหไ้ดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และ

ไดป้ระสบการณ์  ในการทาํวิจยั สามารถนาํความรู้ไปพฒันางานการสอน และสนใจในการ

ทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนมากข้ึน    

 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย  ์อาํเภอหนองกุงศรี  

จังหวดักาฬสินธุ์ ภายใต้นโยบายการบริหารงานคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียน

ตระหนกัถึงความสาํคญัและความจาํเป็นของการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนซ่ึงครูทุกคนตอ้ง

ทาํไดน้ั้น และในการช่วยครูพฒันาความสามารถดงักล่าวให้ประสบความสําเร็จ  ควรให้

ความสาํคญัทั้งความรู้ในเน้ือหาวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน โรงเรียนจึงไดก้าํหนดนโยบายใน

การส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผูป้ฏิบติัการสอนไดจ้ดัทาํวจิยัปฏิบติัการใน ชั้นเรียนโดยถือ

ว่าการจดัทาํวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการเรียนรู้ มีการ

ส่งเสริมให้ครูทุกคนไดเ้ขา้รับการอบรมความรู้เก่ียวกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนในปี

การศึกษา  2553–2556  และครูท่ีผ่านการฝึกอบรมไดด้าํเนินการจดัทาํวิจยัปฏิบติัการในชั้น

เรียนไปแลว้ระยะหน่ึง ปรากฏวา่มีจาํนวนครูผูป้ฏิบติัการสอนไดจ้ดัทาํวิจยัปฏิบติัการในชั้น

เรียนมีจาํนวนน้อย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนทั้งน้ีสืบเน่ืองจากความเขา้ใจใน
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เร่ืองกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนท่ีมีหลากหลายรูปแบบและมีขั้นตอนท่ีซบัซอ้น    

ยากต่อความเขา้ใจในการดาํเนินการวิจยั สรุปว่า กระบวนการอบรมท่ีผ่านมายงัไม่สามารถ

ทาํให้ครูนาํความรู้มาสู่การปฏิบัติจริงได้และผลการสํารวจขอ้มูลด้านปัญหาและความ

ตอ้งการในการพฒันาการเรียนการสอนของครูผูป้ฏิบติัการสอน (โรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวิทย,์ 

2556) พบว่า  ครูผูส้อนมีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการวิจยัท่ี

เป็นการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน โดยรูปแบบการฝึกอบรมเป็นลกัษณะการอบรมขณะ

ปฏิบติัการสอน  สาํหรับเป็นแนวทางแกไ้ขเพื่อการพฒันาการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวโรงเรียนจึงดาํเนินการพฒันาศกัยภาพครูดา้นการวิจยัปฏิบติัการ

ในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวิทย ์อาํเภอหนองกุงศรี  

จงัหวดักาฬสินธุ์ ซ่ึงมีกระบวนการทาํงานอยา่งเป็นระบบโดยใชก้ระบวนการวิจยัปฏิบติัการ

ในชั้นเรียนควบคู่ไปดว้ย ผูว้จิยัในฐานะผูบ้ริหารโดยความร่วมมือจากคณะกรรมการวิชาการ

โรงเรียนจึงดาํเนินการพฒันาศกัยภาพครูดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเพื่อพฒันาการ

เรียนรู้ โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อให้ครูผูส้อนเกิดทกัษะในการจดัทาํวิจัย

ปฏิบติัการในชั้นเรียนอย่างถูกตอ้งตามกระบวนการ ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพการ

เรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป   

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1 .   เพื่ อ ศึกษาสภาพ ปัญหาแ ละความต้องการในการจัดการ เ รียน รู้ด้วย

กระบวนการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครูผูส้อน   

 2. เพื่อพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อนในการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียน   

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการวิจัย

ปฏิบติัการในชั้นเรียน   (ใหร้ะบุขอบเขตวา่ถามในดา้นใดบา้ง) จาํนวน  1 ฉบบั 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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  ดาํเนินการจดัประชุมช้ีแจงนโยบาย ครูผูส้อนทุกคนในโรงเรียน  ผูรั้บผิดชอบ

โครงการและคณะกรรมการวชิาการโรงเรียนแจกแบบสอบถามใหค้รูไดด้าํเนินการตอบ ใน

วนัท่ี 2 พฤษภาคม  2557 ไดรั้บแบบสอบถามคืน  17  ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100  ของ

แบบสอบถามทั้งมด เพื่อหาขอ้สรุปเก่ียวกบัสภาพ ปัจจุบนั  ปัญหาการจดัการเรียนรู้ดว้ยการ

วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน และความตอ้งการไดรั้บการพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยการวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียนของครู    

 

การจัดกระทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

               นาํขอ้มูลจากแบบสอบถาม สภาพ ปัจจุบนั  ปัญหาและความตอ้งการในการวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียน ทาํการวิเคราะห์ดงัน้ี  1) ขอ้มูลท่ีเป็นการตรวจสอบรายการ 

(Checklist) นาํมาแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ  2) ขอ้มูลท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale)   คาํนวณค่าเฉล่ีย X และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ 3) คาํถาม

ปลายเปิด สรุปเป็นความเรียง  

 

สรุปผล 

 จากการวจิัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้

 1.  ผลการศึกษาสภาพ ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการวิจัยปฏิบัติการ 

ในช้ันเรียน  

  1.1  ผลการศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย

ปฏิบติัการในชั้นเรียนโรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวิทย ์อาํเภอหนองกุงศรี  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

พบวา่ 1) ดา้นองคค์วามรู้ความเขา้ใจของครูในการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน โรงเรียนจดัทาํ

โครงการเพื่อส่งเสริมการทาํวิจยัในชั้นเรียน และจดัอบรมครูให้มีความรู้  ในการทาํวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียน ส่งเสริมครูให้พฒันาองค์ความรู้ด้านการวิจยัโดยจดักิจกรรมการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการทาํวิจยั  สรุปว่าความรู้เก่ียวกบัการวิจยัท่ีมีอยู่ทาํให้รู้ว่าการวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นอย่างไรมีความสําคญัอย่างไร มีขั้นตอนการทาํอย่างไร แต่ไม่

สามารถนาํความรู้ไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง  2) ดา้นเวลาสาํหรับการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  
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ครูส่วนใหญ่ดาํเนินการทาํนอกเวลาการเรียน การสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้  ทาํเป็น

บางเวลาไม่ต่อเน่ืองทาํกท็าํอยา่งล่าชา้ เพื่อใหไ้ดง้านวจิยัเพื่อส่งตรวจ  มีการอนุญาตใหค้รูไป

ศึกษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้นอกโรงเรียนในทาํการวิจยัได ้3) ดา้นเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์

สาํหรับ การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน โรงเรียนอาํนวยความสะดวกในการสร้างส่ือ หรือ

นวตักรรมเพื่อการทาํวิจยัของครู  บริการดา้นการพิมพเ์อกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียน และ  4) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร มีเงินทุนใหค้รูท่ี

สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อการทาํวิจยัในชั้นเรียน ให้เงินทุนในการเขา้ประชุม อบรม สัมมนา  

ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั 

 1.2  ผลการศึกษาปัญหาการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยัปฏิบติัการ        

ในชั้นเรียน โรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวิทย ์อาํเภอหนองกุงศรี  จงัหวดักาฬสินธุ์ พบว่า  1)  

ดา้นองคค์วามรู้ความเขา้ใจของครูขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีชดัเจน ในการวิจยัปฏิบติัการใน

ชั้นเรียน จึงขาดความเช่ือมัน่ในการดาํเนินการ ครูมีความคิดว่า การทาํวิจยัเป็นเร่ืองยาก มี

กระบวนการท่ีซบัซอ้น ไม่รู้วา่จะเร่ิมตน้ในส่วนใดก่อน ไม่มีทกัษะในการเขียนบรรยาย  ใน

งานวิจยั  ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการหรือวิธีการอบรมไม่ตรงกบัความตอ้งการของครู การ

อบรมจะตอ้งควบคู่ไปกบัการปฏิบติัจริงมีผูรู้้คอยติดตามผลงานเป็นระยะ  2) ดา้นเวลา

สาํหรับการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนครูผูส้อนไม่ดาํเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนหรือ

ดาํเนินการวิจยัอย่างไม่ต่อเน่ือง ครูส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า มีงานประจาํในหนา้ท่ีมาก ไม่มี

เวลาในการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อการทาํวิจยั  3) ดา้นเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์สําหรับการวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียนยงัขาด มีการสนับสนุนดา้นเอกสาร ตาํรา วารสาร  งานวิจยั ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการทาํวิจยัในชั้นเรียนให้แก่ครู  4) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  

ฝ่ายบริหารขาดระบบดูแลกาํกบัติดตามและประเมินผลการทาํการทาํวิจยัในชั้นเรียนอย่าง

ต่อเน่ือง  

 1.3   ผลการสาํรวจความตอ้งการของครูในการไดรั้บการพฒันาความสามารถใน

การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  พบว่า   1) การผ่านการอบรมการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน

ครูเคยผ่านการอบรมร้อยละ 100    2) ประสบการณ์การทาํวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ครูไม่

เคยมีประสบการณ์ร้อยละ 66.36   มีประสบการณ์  ร้อยละ 33.64   3)  ความตอ้งการเขา้รับ

การพฒันา ครูมีความตอ้งการพฒันาร้อยละ 100   4 ) รูปแบบหรือกิจกรรมในการฝึกอบรมท่ี
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เหมาะสม  รูปแบบหรือกิจกรรมการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การฝึกปฏิบติั  ร้อยละ  

95.45  และการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 59.09   5) ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรม 

ควรอยูร่ะหว่าง  3  วนั ร้อยละ 36.36   6) เน้ือหาสาระท่ีตอ้งการไดรั้บการพฒันาในระดบั

มาก คือ ความรู้ในการทาํวิจยัในชั้นเรียนมีค่าเฉล่ีย 4.30  พิจารณารายขอ้ ตอ้งการไดใ้น

ระดบัมากท่ีสุด คือ  การเขียนรายงานการวิจยั  มีค่าเฉล่ีย  4.71  และการประเมินผลการ

แกปั้ญหา มีค่าเฉล่ีย 4.49  และมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมคือ มีการฝึกอบรมควรมีรูปแบบท่ีง่าย

ต่อการเขา้ใจ  และควรมีผูรู้้ใหก้ารนิเทศติดตามใหค้าํแนะนาํเป็นพี่เล้ียง        

 2.  ผลการพฒันาศักยภาพของครูในการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวจิัย 

  2.1   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน 

      ผลการทดสอบสมมติฐานครูมีความสามารถในการพฒันาการจดัการเรียนรู้

ดว้ยการวจิยัในชั้นเรียนหลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา แบ่งเป็น 3 สมมติฐานยอ่ย  คือ 

      2.1.1  ผลการทดสอบสมมติฐานย่อย  1 ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในการ

พฒันา การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนหลงัการพฒันาสูงกว่า

ก่อนการพฒันา  พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาการจดัการเรียนรู้

ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนหลงัการพฒันา (ค่าเฉล่ีย 12.89) สูงกว่าก่อน   

การพฒันา (ค่าเฉล่ีย 7.44) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

         2.1.2  ผลการทดสอบสมมติฐานยอ่ย  2  ครูมีเจตคติต่อการพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ดว้ย กระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนหลงัการพฒันาสูงกว่าก่อนการ

พฒันาพบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติต่อการพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียนของครูหลงัการพฒันา (ค่าเฉล่ีย  4.13)  สูงกว่าก่อนการพฒันา 

(ค่าเฉล่ีย 1.75) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

         2.1.3  ผลการทดสอบสมมติฐานยอ่ย 3 ครูมีพฤติกรรมในการพฒันาการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้ นเรียนหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อน          

การพัฒนาพบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครูหลงัการพฒันา (ค่าเฉล่ีย  4.49) สูงกว่าก่อน

การพฒันา (ค่าเฉล่ีย  2.01) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตามสมติฐานท่ีตั้งไวท้ั้ง 3 ขอ้ ของการวิจยั  การพฒันา

ความสามารถในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

พบวา่ สมมติฐานท่ีตั้งไวท้ั้ง 3  ขอ้ ไดรั้บการสนบัสนุน  

          2.2   ผลการนิเทศ กาํกบั ติดตามการปฏบัิติงานในห้องเรียน 

                       ผลจากการนิเทศกาํกบัติดตามผลการปฏิบติังานครูผูส้อนท่ีผ่านการพฒันา

ตามโครงการวจิยั โดยผูเ้ช่ียวชาญ  ผูบ้ริหาร และผูว้จิยั ประชุมและสรุปผลการติดตาม พบว่า 

ครูท่ีผ่าน การฝึกอบรมทุกคนไดด้าํเนินการพฒันาการจดัการเรียนรู้และแกปั้ญหาการเรียน

ของนกัเรียนโดยใชก้ระบวนการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนครบทุกกระบวนการโดยครูมีการ

สํารวจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา จดัลาํดับความสําคญัของปัญหาก่อนหลงั  มีการวางแผน 

เลือกนวตักรรมท่ีจะช่วยแกปั้ญหา  นาํแผนไปสู่ การปฏิบติัมีการเกบ็ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ  

จากการนาํเสนอผลงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนครูมีผลงานการแกปั้ญหาการเรียนรู้ของ

นกัเรียนไดป้ระสบความสาํเร็จ ทั้งดา้นการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ ครูผูส้อน

มีความตระหนักในความสําคญัของการใช้กระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนในการ

พฒันาหรือแกปั้ญหาการเรียนรู้นกัเรียน ไปพร้อมๆ กบัการพฒันาการเรียนการสอน ทาํให้

ครูสามารถสร้างนวตักรรมใหม่ในการจดัการเรียนรู้  การวิจยัไม่ใช่เป็น การเพิ่มภาระใหก้บั

ครูผูส้อน จากงานปกติ กลบัทาํให้เกิดระบบในการทาํงานท่ีเป็นระบบ ส่งให้ครูทาํบทบาท

หนา้ท่ีในความเป็นครูมืออาชีพ 

             2.3  ผลการประเมนิความสามารถในการเขยีนรายงานการวจิัยแบบย่อ   

           ผลการประเมินความสามารถในการเขียนรายงานวิจัยแบบย่อ พบว่า           

ครูมีความสามารถในการเขียนรายงานวจิยัแบบยอ่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง ค่าเฉล่ีย  3.70 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัสูง 11  รายการ คือความสามารถในการเขียน

ปัญหาการวจิยั  คาํถามวจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยั ตวัแปรในการวจิยั การเลือกนวตักรรม

แกปั้ญหา กลุ่มตวัอยา่ง การทดลอง ระยะเวลาทดลองการวิเคราะห์ขอ้มูล   สรุปผลการวิจยั 

และขอ้เสนอแนะ โดยมีค่าเฉล่ียอยูร่ะหว่าง  3.66 -  3.86  และมีความสามารถ    อยูใ่นระดบั

ปานกลาง 2  รายการ คือความสามารถในการเขียน เคร่ืองมือวิจยั  มีค่าเฉล่ีย  3.20  และช่ือ

งานวจิยั มีค่าเฉล่ีย 3.34  
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         สรุปผลการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครู 

พบว่า ครูผูส้อนท่ีผ่านการพฒันาสามารถทาํการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไดเ้สร็จครบทุก

กระบวนการ คิดเป็นร้อยละ 100  และคุณภาพของรายงานการทาํการวิจยัปฏิบติัการ           

ในชั้นเรียนส่วนใหญ่มีระดบัคุณภาพสูง  คิดเป็นร้อยละ 63.64   

 2.4  ผลการประเมนิความคดิเห็นของครูผู้เข้าร่วมการพฒันา             

            ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมต่อกระบวนการ

ฝึกอบรม พบว่า  กระบวนการฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.27   เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ เน้ือหาสาระของการอบรมมี

ประโยชน์สามารถนาํไปพฒันาการเรียนการสอนได ้เน้ือหาในแต่ละหัวขอ้มีความกระจ่าง  

กระชับ เขา้ใจง่าย  และความรู้ท่ีไดส้ามารถนาํไปสู่การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไดโ้ดย

ค่าเฉล่ีย 4.60 เ ท่ากัน ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ีย  น้อยท่ีสุดแต่อยู่ในระดับมาก คือ  เอกสาร

ประกอบการฝึกอบรมสะดวกต่อการปฏิบติักิจกรรรม  สัดส่วนเวลาท่ีกาํหนดในแต่ละ

กิจกรรม ค่าเฉล่ีย 4.00 เท่ากนั   

 

อภิปรายผลการพฒันา 

 จากผลการพฒันาสรุปประเด็นอภิปรายได ้5  ประเด็น คือ  1) ผลการศึกษา

สภาพปัญหาและความต้องการในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของโรงเรียนมัธยมภู

ฮงัพฒันวิทย ์อาํเภอหนองกุงศรี  จงัหวดักาฬสินธุ์ 2) ผลการพฒันาศกัยภาพของครูในการ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยั   3) ผลการนิเทศกาํกบัติดตามผลการ

ปฏิบติังานครูผูส้อนท่ีผ่านการพฒันา  4) ผลการประเมินความสามารถในการเขียนรายงาน

การวจิยัแบบยอ่  และ  5) ผลการประเมินความคิดเห็นของครูผูเ้ขา้ร่วมการพฒันา             

  1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการวิจัยปฏิบัติการ               

ในชั้นเรียนของโรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวทิย ์อาํเภอหนองกงุศรี  จงัหวดักาฬสินธุ์ 

            1.1  ผลการศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการใน

ชั้นเรียนโรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวิทย ์อาํเภอหนองกุงศรี  จงัหวดักาฬสินธุ์ พบว่า 1)  ดา้น

องคค์วามรู้ความเขา้ใจของครูในการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  โรงเรียนจดัอบรมครูให้มี

ความรู้ในการทาํวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ส่งเสริมครูใหพ้ฒันาองคค์วามรู้ดา้นการวิจยัโดย
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จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการทาํวิจยั  พบว่าความรู้เก่ียวกบัการทาํวิจยัท่ีครูมีอยู่

ไม่สามารถนาํมาสู่การปฏิบติัจริงได ้  2) ดา้นเวลาสาํหรับการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  ครู

ส่วนใหญ่ดาํเนินการทาํนอกเวลาการเรียนการสอนตามแผน ทาํเป็นบางเวลา ไม่ต่อเน่ืองมี

อนุญาตใหค้รูไปศึกษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้นอกโรงเรียนในทาํการได ้3) ดา้นเคร่ืองมือ

วสัดุอุปกรณ์สาํหรับการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน มีการอาํนวยความสะดวกในการสร้างส่ือ

นวตักรรมและให้บริการดา้นการพิมพเ์อกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 

และ  4) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  มีการสนบัสนุนให้เงินทุนในการเขา้

ประชุม อบรม สัมมนา ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั

จากผลท่ีพบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ ลทัธศกัด์ิ  แพรสายทอง (2551) ศึกษา

แนวทางการส่งเสริมการทาํวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พบว่า  ผูบ้ริหารท่ีให้การส่งเสริมให้ครูทาํงานแบบพึ่งพา

อาศยัในการทาํงานเป็นทีมจะเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูมีความรับผิดชอบในการทาํ

วจิยั   

              1.2  ผลการศึกษาปัญหาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการ        

ในชั้นเรียนโรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวิทย ์อาํเภอหนองกุงศรี  จงัหวดักาฬสินธุ์  พบว่า 1)  

ดา้นองคค์วามรู้ความเขา้ใจของครูขาดความรู้  ความเขา้ใจท่ีชดัเจนในการวิจยัปฏิบติัการ ใน

ชั้นเรียน ไม่มีทกัษะในการเขียนบรรยายในงานวิจยั   2) ดา้นเวลาสาํหรับการวิจยัปฏิบติัการ

ในชั้นเรียน  ครูผูส้อนไม่ดาํเนินการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนหรือดาํเนินการวิจยัอยา่งไม่

ต่อเน่ือง มีงานประจาํในหน้าท่ีมาก   3) ดา้นเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์สําหรับ    การวิจยั

ปฏิบติัการในชั้นเรียน ขาดดา้นเอกสาร ตาํรา วารสาร  งานวิจยั ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ การทาํ

วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนใหแ้ก่ครู   4) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร การกาํกบั

ดูแลติดตามและประเมินผลการทาํการทาํวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไม่ต่อเน่ืองเป็นระบบ 

จากผลท่ีพบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ สุทธนะ  ตั้งตระกลู (2552)   การพฒันา

กระบวนการทาํวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ของครูผูป้ฏิบติัการสอนในโรงเรียนเซนตด์อมินิก 

กรุงเทพมหานคร  พบวา่ ครูผูส้อนไม่มีผูใ้หค้าํแนะนาํ ใหค้าํปรึกษาในการทาํวิจยัปฏิบติัการ

ในชั้นเรียนและ ครูผูส้อนไม่มีเอกสาร งานวจิยัเป็นแบบอยา่งในการคน้ควา้   
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            1.3  ผลการสาํรวจความตอ้งการของครูในการไดรั้บการพฒันาความสามารถใน          

การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  พบว่า  ครูทุกคนในโรงเรียนเคยผ่านการอบรม  แต่ครู

สามารถนาํความรู้มาสู่ปฏิบติัการวิจยันอ้ยมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากความรู้ท่ีไดม้าไม่ชดัเจน จึงทาํ

ใหค้รูมีความตอ้งการเขา้รับ การพฒันาทุกคนและเน้ือหาสาระตอ้งการ  คือ ความรู้ในการทาํ

วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนโดยเฉพาะการเขียนรายงานการวิจยั และ การประเมินผลการ

แกปั้ญหา  ส่วนรูปแบบท่ีในการฝึกอบรมควรเป็น การฝึกปฏิบติั มีรูปแบบท่ีง่ายต่อการ

เขา้ใจ  ควรอบรมอยูร่ะหวา่ง 3  วนั และ ควรมีผูรู้้ใหก้ารนิเทศติดตามเป็นระยะ จากผลท่ีพบ

ดงักล่าว สอดคลอ้งกบังาน วิจยัของ สุทธนะ ตั้งตระกลู (2552)  การพฒันากระบวนการทาํ

วิจยัในชั้นเรียน ของครูผูป้ฏิบติัการสอนในโรงเรียนเซนตด์อมินิก กรุงเทพมหานคร พบว่า   

ครูผูส้อนตอ้งการองคค์วามรู้เก่ียวกบักระบวนการวจิยัท่ีไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่ายและสะดวกใน

การนาํไปปฏิบติั  มีผูเ้ช่ียวชาญค่อยให้คาํปรึกษาเป็นพี่เล้ียงขณะนาํความรู้  ไปสู่การปฏิบติั

จริงในหอ้งเรียน 

 2.  การพฒันาศกัยภาพของครูในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวจิยั 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจ  เจตคติและ

พฤติกรรมการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครูก่อนและ     

หลงัการพฒันา จากสมมติฐาน ดงัน้ี  

       ส ม ม ติ ฐ า น ค รู มี ศัก ย ภ า พ ใ น ก า ร พัฒ น า ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ว ย

กระบวนการวิจยัปฏิบติัการ ในชั้นเรียนหลงัการพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันา  แบ่งเป็น  3   

สมมติฐานยอ่ย  คือ 

                     สมมติฐานย่อย  1  ครูมีความรู้ ความเขา้ใจในการพฒันาการจดัการเรียนรู้  

ดว้ยกระบวนการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนหลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา  

           ผลการพฒันา  พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ความเขา้ใจในการพฒันา              

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  หลงัการพฒันาสูงกว่าก่อน

การพฒันาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จากผลท่ีพบดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ  ปรีดา   เบ็ญควร (2552) การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนในกระบวนการ

พฒันาการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ของครู พบว่า ครู ผูร่้วมวิจยัการรับรู้ความสามารถของ

ตนและความสามารถการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน ( ความรู้) สูงกว่าครูกลุ่มเปรียบเทียบ
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อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทุกตวัแปร ท่ีศึกษาเม่ือส้ินสุดการส่งเสริม วิยะดา          

วชิราภากร (2551) การพฒันาเวบ็ฝึกอบรม  เร่ือง การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน การวิจยัน้ีมี

จุดมุ่งหมายหลกัเพื่อพฒันาเวบ็ฝึกอบรม พบว่า ครูประจาํชั้น ท่ีเขา้รับการฝึกอบรมดว้ยเวบ็

ฝึกอบรม เร่ืองการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

การฝึกอบรมสูงกวา่ก่อนการฝึกอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

                     สมมติฐานย่อย 2  ครูมีเจตคติต่อการพฒันาการจดัการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการ วจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนหลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา  

                       ผลการพฒันา พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคติต่อการพฒันาการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครู หลงัการพฒันาสูงกว่าก่อน

การพฒันาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากผลท่ีพบดงักล่าว สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ศิริพร  สลีวงศ ์(2551) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยับางประการกบัความสามารถ เจตคติ และ

พฤติกรรมการทาํวจิยัใน ชั้นเรียนของครูในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครพบวา่ค่านํ้ าหนกั

ความสาํคญัของปัจจยัแต่ละดา้นส่วนใหญ่ส่งผลต่อตวัแปรตาม  คือความรับผิดชอบ ระดบั

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเทียบกบัปริญญาตรีและแรงจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี

การงาน ส่งผลต่อความสามารถดา้นการวจิยัในชั้นเรียน และเจตคติต่อการทาํวจิยัในชั้นเรียน  

       สมมติฐานย่อย  3  ครูมีพฤติกรรมในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ย

กระบวนการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนหลงัการพฒันาสูงกวา่ก่อนการพฒันา   

       ผลการพฒันา  พบว่า  ค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมในการพฒันา   

การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครูหลงัการพฒันาสูงกว่า

ก่อนการพฒันาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จากผลท่ีพบดงักล่าว สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ ปรีดา  เบ็ญควร (2552)  การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนใน

กระบวนการพฒันาการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนของครู พบว่า  ครูผูร่้วมวิจยัการรับรู้

ความสามารถของตนและความสามารถการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  (ทกัษะ) สูงกว่าครู

กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทุกตวัแปรท่ีศึกษา เม่ือส้ินสุดการ

ส่งเสริม   

    3.  ผลจากการนิเทศกาํกบัติดตามผลการปฏิบติังานครูผูส้อนท่ีผ่านการพฒันา  

พบว่า  ครูท่ีผ่านการฝึกอบรม  มีความตั้งใจในการจดัการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน  เม่ือพิจารณา
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จากแผนการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมสอดแทรกจริยธรรม และการสังเกตพฤติกรรม

การสอน  ครูมีการปรับเปล่ียนวธีิสอน ใชเ้ทคนิควธีิการท่ีหลากหลาย เช่น  เกม  เพลง นิทาน 

บทบาทสมมติ กรณีศึกษา และการอภิปราย  เนน้วิธีการสอดแทรกในเน้ือหาของบทเรียน  

สอดแทรกในกิจกรรมการเรียน การสอน  ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากหลกัสูตรท่ีจดัฝึกอบรมให้มี

เน้ือหาสาระ และวธีิการฝึกอบรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของครู     

  4.  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนรายการวิจยัแบบย่อ  พบว่า 

ครูผูส้อน     ท่ีผ่านการพฒันาสามารถทาํการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไดทุ้กคน ครบทุ

กระบวนการ  และคุณภาพของรายงานการทาํการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนส่วนใหญ่มี

ระดบัคุณภาพสูง มีความสามารถใน การเขียนปัญหา การวิจยั   คาํถามวิจยั   วตัถุประสงค์

ของการวิจยั ตวัแปรในการวิจยั  การเลือกนวตักรรมแกปั้ญหา  กลุ่มตวัอยา่ง  การทดลอง  

ระยะเวลาทดลองการวเิคราะห์ขอ้มูล  สรุปผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะไดดี้  

  5) ผลการประเมินความคิดเห็นของครูผูเ้ขา้ร่วมการพฒันา พบว่า ผูเ้ขา้รับ                 

การฝึกอบรมเห็นว่า   เน้ือหาสาระของการอบรมมีประโยชน์สามารถนาํไปพฒันาการเรียน

การสอนได ้ สามารถนาํไปสู่การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนได ้       

               สรุปผลการพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน        

ของครูโรงเรียนมธัยมภูฮงัพฒันวิทย ์อาํเภอหนองกุงศรี  จงัหวดักาฬสินธุ์ ซ่ึงการพฒันาการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้ นเรียนในคร้ังน้ี สามารถพัฒนา

ความสามารถของครูในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวิจยัปฏิบติัการในชั้น

เรียนให้สูงข้ึนได้ สรุปได้ว่าครูมีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติและมีพฤติกรรมในการ

พฒันาการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน  

                   

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

             1.1 จากผลการพฒันา พบวา่ การพฒันาครูตามหลกัสูตรเพื่อใหเ้กิดประโยชน์

แก่ครูมากท่ีสุด ควรมีการนาํเสนอตวัอยา่งผลการวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียนท่ีหลากหลาย 
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             1.2  เพื่อให้การพฒันาความสามารถในการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนให้

ย ัง่ยืนและส่งเสริมให้ครูกระทาํต่อไป โรงเรียนควรจดัให้มีเอกสาร ตาํรา  งานวิจัยมาก

เพียงพอใหค้รูไดสื้บคน้  

             1.3   เปิดโอกาสให้ครูท่ีมีผลงานวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนไดน้าํผลงาน

เผยแพร่ 

  1.4   เพื่อประสิทธิภาพในการพฒันาความสามารถในการวิจยัปฏิบติัการของ

ครู โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ควรจดักลุ่มครูเขา้รับการอบรม

การวจิยัปฏิบติัการ คร้ังละไม่เกิน 30 คน     

 2.  ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

            เน่ืองจากการพฒันาคร้ังน้ีดาํเนินการพฒันาความสามารถโดยนาํกระบวนการ       

วิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนมาใชใ้นการพฒันาและแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้เพียงประการ

เดียว ควรมีการวจิยัส่งเสริมการพฒันาเทคนิคการสร้างนวตักรรมใหแ้ก่ครู และควรมีการวดั

และประเมินผลการพฒันานกัเรียนร่วมดว้ย  
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